


 

 
 هـ 1444 / 4 / 15 التاريخ:                                                   التوقيع:                                أحمد بن محمد عامرياالسم: 

 

: الصف ابتدائي المرحلة:  األسبوع في  عدد الحصص رياضيات  المادة:  أول   5 
 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع ) 
 -  هـ10/5/1444
 م 4/12/2022

 إلى 
 -  هـ14/5/1444
 م 8/12/2022

 الفصل الخامس  التهيئة

 12،  11العددان 
 15،  14،   13األعداد 

 17،  16العددان 
 أحل المسألة أبحث عن النمط

 ( 2األسبوع ) 
   -هـ 17/5/1444
 م 11/12/2022

 إلى 
  -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 الخامس  اختبار منتصف الفصل
 للفصل الخامس  مراجعة تراكمية

 20،  19،   18األعداد 
 20مقارنة األعداد حتى 
 20ترتيب األعداد حتى 

 ( 3األسبوع ) 
 -    هـ24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى 

  -  هـ28/5/1444
 م 22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 هيا بنا نلعب 

 الخامس  اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي

 فصل السادس التهيئة : ال

 ( 4األسبوع ) 
  -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى 

 -    هـ5/6/1444
  م 29/12/2022

 قصص الجمع 

 تمثيل الجمع 

 جمل الجمع 

 الجمع إلى صفر

 السادس  اختبار منتصف الفصل

 ( 5األسبوع ) 
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى 
    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 مراجعة تراكمية

 أحل المسألة أمثلها

 6،  5،  4تكوين األعداد : 

 9،  8،  7تكوين األعداد : 

 12،  11،  10تكوين األعداد 

 ( 6األسبوع ) 
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى  
  -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 الجمع الرأسي 

 هيا بنا نلعب 

 اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي

 التهيئة : الفصل السابع 
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 ( 7األسبوع ) 
 -    هـ22/6/1444

 م 15/1/2023
 إلى 

  -  هـ26/6/1444
 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 قصص الطرح

 تمثيل الطرح 

 جمل الطرح 

 ( 8األسبوع ) 
  -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى 

  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 طرح الصفر والكل 

 اختبار منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية

 أحل المسألة أرسم صورة

 6،  5،  4الطرح من األعداد 

 ( 9األسبوع ) 
 -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى 

   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 9،  8،  7الطرح من األعداد 

 12،  11،   10الطرح من األعداد 

 هيا بنا نلعب  

 الطرح الرأسي

 اختبار الفصل 

 ( 10األسبوع ) 
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى 

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 االختبار التراكمي

 الفصل الثامن  التهيئة :

 الجمع بالعد التصاعدي

 الجمع باستعمال خط األعداد 

 الطرح بالعد التنازلي 

 ( 11األسبوع ) 
 -    هـ21/7/1444

 م 12/2/2023
 إلى 

  -  هـ25/7/1444
  م 16/2/2023

 اختبار منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية

 أحل المسألة أكتب جملة عددية

 األعدادالطرح باستعمال خط 

 هيا بنا نلعب تدريبات إضافية

 ( 12األسبوع ) 
   -  هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023
األربعاء  : يوم التأسيس إجازة 

 الخميس و

 تدريبات إضافية
 اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي
 ال يدرج فيه توزيع                          األربعاء:   

 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            
 ( 13األسبوع ) 

 االختبارات 
 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444

 إلى 
 -    هـ10/8/1444

 م2/3/2023
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